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Şomajul și căutarea unui loc de muncă. 
Aspecte teoretice 

Demersul actual reprezintă o evaluare sistematică a 
eficienţei programelor de intervenţie destinate 

amplificării capacităţii de găsire a unui loc de muncă. 
  

• Organizația Mondială a Muncii (2007) definește 
șomajul drept fenomenul care apare atunci când 
indivizii rămân fără un loc de muncă în condițiile în 
care au căutat în mod activ un loc de muncă în ultimele 
patru săptămâni. 

• Alături de rata inflației, șomajul reprezintă unul din 
principalele simptome evaluate în aprecierea stării de 
sănătate a unei economii.  



• Studiile meta-analitice (McKee-Ryan et al., 
2005; Murphy şi Athanasou, 1999; Paul şi 
Moser, 2009) evidenţiază efecte negative 
asupra sănătăţii mintale: 

- Niveluri mai crescute ale depresiei şi anxietăţii; 

- Simptome psihosomatice; 

- Diminuarea stimei de sine. 

Şomajul și căutarea unui loc de muncă. 
Aspecte teoretice 



Antecedente: 
trăsături de personalitate 
expectanţe generale 
auto-evaluări 
motive 
context social 
variabile demografice 

Consecinţe în planul angajării: 
statut 
durata căutării 
număr de oferte primite 



Antecedente: 
trăsături de personalitate 
expectanţe generale 
auto-evaluări 
motive 
context social 
variabile demografice 

Comportamente de căutare a 
unui loc de muncă 

Consecinţe în planul angajării: 
statut 
durata căutării 
număr de oferte primite 



Studiul actual. Obiective și strategie 
analitică 

Trei tipuri de rezultate (variabile dependente): 
(a) auto-eficacitatea; (b) comportamentele de 
căutare a unui loc de muncă; (c) succesul în 
angajare. 

Dintr-un număr de 38 de articole, 9 au 
prezentat studii experimentale sau cvasi-
experimentale cu echivalenţă pre-test. 

 



Autori (an publicaţie) 
Ţara desfăşurării 

studiului 
Descriere intervenţie 

1. Barry, Reynolds, Sheridan, 

şi Egenton (2006) 
Irlanda 

Adaptarea programului JOBS (Curran 

et al., 1999) prin adăugarea de 

exemple relevante contextului 

Irlandez. 

2. Brown, Hillier, şi Warren 

(2009) 
Canada 

Combinarea formarii în self-

management (Frayne şi Latham, 

1987) cu auto-îndrumarea verbală 

(Brown 2003; Millman şi Latham, 

2001).  

3. Caplan, Vinokur, Price, şi 

van Ryn (1989) 
SUA 

Suită de workshop-uri destinate 

facilitării reangajării şi augmentării 

sănătăţii mentale (JOBS). 

4. Eden şi Aviram (1993) Israel 
Program de formare destinat 

amplificării auto-eficacităţii. 

Tipuri de intervenţii testate 



Autori (an publicaţie) 
Ţara desfăşurării 

studiului 
Descriere intervenţie 

5. Latham şi Budworth 

(2006) 
Canada Auto-îndrumare verbală.  

6. Machin şi Creed (2003) Australia 

Formare destinată amplificării auto-

eficacităţii şi a stării de bine + formare 

vocaţională furnizată de agenţiile 

specializate. 

7. Millman şi Latham (2001) Canada Auto-îndrumare verbală. 

8. Proudfoot, Guest, 

Carson, Dunn, şi Gray 

(1997) 

Marea Britanie 

Intervenţie derivată din terapia cognitiv-

comportamentală, destinată amplificării şi 

deblocării capacităţii de realizare a diferitor 

comportamente şi activităţi de căutare a 

unui loc de muncă. 

9. Yanar, Budworth, şi 

Latham (2009) 
Turcia Auto-îndrumare verbală. 

Tipuri de intervenţii testate 



Rezultate 

 Auto-efic. N K Md SE 95% IC z p Q p I2 

Post-

intervenţie 

160 3 1.08 0.13 0.82, 

1.35 

8.00 .000 1.69 .428 0.0 

Follow-up 
401 2 0.42 0.19 0.03, 

0.81 

2.89 .033 3.36 .067 70.3 

Comport. 

N K Md SE 95% IC z p Q p I2 

205 3 0.76 0.26 0.24, 

1.28 

2.86 .004 7.67 .022 73.9 

Angajare 

N K OR 95% IC z p Q p I2 

501 4 1.98 1.34, 

2.92 

3.44 .001 1.53 .676 0.0 



Concluzie: 

- Efect benefic al intervenţiilor testate. 

 

Limite: 

- Număr redus de studii; 

- Variabiltate ridicată inter-studii. 



Vă mulţumim! 


